
Anexa 1 

GALA EXCELENȚEI COMUNITĂȚII I.P. CEEE, ediția___ 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Formularul (insotit de toate anexele) se transmite la adresa de e-mail: 

galaexcelenteiceee@gmail.com, in format electronic. 

Important!                  

se completează rubricile corespunzătoare situației aplicantului 

CATEGORIA 

în cadrul căreia este 

depusă aplicația 

 

PREMIUL  

NOMINAȚIA  

I. Datele persoanei nominalizate 

Numele/Prenumele  

persoanei /grupului de 

persoane  

 

Funcția  

Telefon:   

Email:  

II. Datele persoanei care înaintează spre nominalizare un candidat 

  

Nume/Prenume:  

Funcția  

Telefon:   

  

III. Justificarea nominalizării 

Scurtă prezentare  cu 

referință la  motivele 

nominalizarii  

 

Documente justificative, 

relevante pentru 

activitatea desfasurată în 

anul curent de studii 

(recomandari, 

chestionare de evaluarea 

a satisfactiei 

beneficiarilor, publicații, 

scrisori de la beneficiari, 

evaluari facute de 

angajator, rapoarte de 

activitate institutionala 

etc.) 

 

mailto:galaexcelenteiceee@gmail.com


Anexa 2 

 

GALA EXCELENȚEI COMUNITĂȚII I.P. CEEE, ediția___ 

 

DOSARUL CANDIDATULUI / GRUPULUI DE CANDIDAȚI 

LA PREMIUL/NOMINAȚIA DE EXCELENȚĂ 

 
1. Formularul de înscriere, completat în limba română (Anexa nr. 1); 
2. Procesul- verbal de constituire (în cazul participanților în grup), act de 

identitate (în cazul aplicațiilor  individuale); 

3. CV-ul persoanei/grupului/ implicat în proiect; 

4. Dosarul cu anexe/materiale; 

5. Video/prezentare PPT de promovare a proiectului și / sau candidatului; 

6. Alte materiale care sunt considerate utile (opțional). 

. 

 

  



Anexa 3 

EXTRAS din PROCESUL-VERBAL 

al ședinței 

(departamentului/catedrei/grupei academice/serviciului) 

Nr.    din __  ___________20__ 

 

 

Ședința s-a desfășurat în prezența ______ membri /cadre didactice /elevi/angajați , 

din efectivul total de _____ membri. 

 Ordinea de zi: 

 Înaintarea la premiul/nominația de Excelență a (cadrului didactic, angajatului, 

elevului, grupului de cadre didactice, elevi) din cadrul 

departamentului/catedrei/grupei / serviciului 

 

S-a discutat: Despre activitatea de performanță realizată în anul curent de studii a 

_________________________________________________________________

…… 

S-au menționat următoarele 

realizări/rezultate:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

S-a propus: Aprobarea candidaturii _____________________ la premiul de 

excelență, nominația _________________________________________________ 

 

Rezultatele votării: Pro –     ; Contra –     ; S-au abţinut –     .  

 

S-a hotărât: A Înainta dosarul  candidatului/grupului de 

candidați___________________________________________________________  

spre Comisia de evaluare din cadrul proiectului/eveniment Gala Excelenței  

Comunității I.P. CEEE. 

 

 

Semnătura:___________________    ______________________ 

Data:  ___  _____________________ 2022 

 

 

 

  



Anexa 4 

 

 

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE 

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________  

membru al Comisiei de evaluare din cadrul proiectului/eveniment Gala Excelenței 

Comunității I.P. CEEE, prin prezenta confirm faptul că, în examinarea  dosarelor 

depuse, voi menține cel mai înalt standard de imparțialitate.  

Nu voi acționa în propriul meu interes și nu voi permite nicio presiune de natură să 

influențeze imparțialitatea mea în  procesul de evaluare a dosarelor aplicanților de 

proiecte.  

Examinarea propunerilor va fi strict bazată pe obiectivele și criteriile stabilite. 

 În cazul unui conflict potențial sau existent de interese, voi solicita imediat 

retragerea de la examinarea propunerilor în cauză.  

 

Semnătura:_____________________ 

Data:  ___  _____________________ 2022 


